TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO DE SITE E APLICATIVO
USUÁRIO PROFISSIONAL DE SAÚDE E USUÁRIO PACIENTE
1. Ao acessar o site ou aplicativo para smartphones da AMED CONSULTAS LTDA, você
concorda automaticamente com os termos e condições de utilização dos recursos oferecidos e
seu funcionamento descrito na Política de Privacidade, a qual recomendamos a leitura antes da
utilização.
2. As áreas de acesso com login e senha são restritas às pessoas previamente cadastradas. Cada
usuário autorizado é responsável por seus dados (login e senha) e pela segurança dos mesmos.
3. Seus dados de acesso (login e senha) são pessoais e intransferíveis, bem como de inteira
responsabilidade do usuário profissional de saúde e do usuário paciente, e a AMED CONSULTAS
LTDA não se responsabiliza pelo seu uso indevido.
4. Marcas, nomes comerciais e conteúdos oferecidos de qualquer espécie que estão veiculados
ao site e aplicativo da AMED CONSULTAS LTDA são de propriedade da empresa e não podem
ser reproduzidos sem prévia autorização e respectiva titularidade.
5. O usuário profissional de saúde e o usuário paciente declaram ter expresso conhecimento de
que a AMED CONSULTAS LTDA é uma empresa intermediadora entre o usuário paciente e o
usuário profissional de saúde, não se responsabilizando, de forma alguma, pela atividade do
profissional de saúde específica contratada, nem tendo qualquer poder de intervenção sobre o
usuário profissional de saúde e o usuário paciente, estando isenta de qualquer responsabilidade
por quaisquer atos advindos desta relação.
6. As partes usuárias declaram terem conhecimento de que é de inteira responsabilidade do
usuário profissional de saúde dos serviços AMED CONSULTAS LTDA manter a regularidade do
seu cadastro nos Conselhos de Classe específicos a que estiver submetido, isentando a AMED
CONSULTAS LTDA de quaisquer situações daí advindas.
7. O usuário profissional de saúde dos serviços AMED CONSULTAS LTDA declara serem
verídicas as informações por ele prestadas em seu cadastro, quais sejam, nome completo,
especialidade e número de inscrição no Conselho de Classe, tudo em conformidade com os
respectivos Código de Ética de seu segmento.
8. O usuário declara ter conhecimento de que a AMED CONSULTAS LTDA busca manter todas
as informações contidas em seu site e aplicativo devidamente atualizadas. Porém, em função do
ambiente da Internet, não pode garantir que o acesso ao site ou aplicativo seja livre de erros e/ou
problemas decorrente de casos fortuitos, internos ou externos, casos de força maior ou ainda de
outros casos não inteiramente sujeitos a controle direto dos administradores do site e aplicativo,
razão pela qual a AMED CONSULTAS LTDA é isenta de qualquer responsabilidade pela exatidão
das informações divulgadas.
9. A AMED CONSULTAS LTDA não poderá ser responsabilizada, em nenhum caso, por
quaisquer danos diretos, indiretos, casuais e especiais relacionados ou derivados deste site e
aplicativo ou de seu uso, ou de qualquer site, recurso ou aplicativo vinculado, informação
referenciada ou acessada por meio deste site, ou por uso ou download, ou acesso a quaisquer
materiais, informações, produtos e serviços, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucros,
interrupção de negócios, economias perdidas, perda de programas ou outros dados. Esta
exclusão e renúncia de responsabilidade se aplicam a todas as causas de ação.
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10. A AMED CONSULTAS LTDA se reserva o direito de alterar os termos e condições, bem como
os conteúdos do site, a qualquer momento, sem aviso prévio.
11. Os usuários declaram ter pleno conhecimento de que o seu cadastro na AMED CONSULTAS
LTDA não cria com ela vínculo empregatício, societário e/ou qualquer outro de qualquer natureza.
12. O usuário declara ter conhecimento de que a AMED CONSULTAS LTDA pode solicitar, a
qualquer momento o fornecimento de informações específicas quanto ao seu cadastro, haja vista
a política de segurança adotada, objetivando resguardar a segurança dos usuários e clientes.
13. O uso indevido do site e aplicativo, exemplificadamente, o fornecimento de dados incorretos
e/ou inverídicos ou qualquer outro uso que vá contra às finalidades da AMED CONSULTAS
LTDA, bem como às suas políticas de privacidade e segurança, garante o direito desta de
terminar e/ou proibir, a seu critério e sem prévia consulta, o acesso do usuário.
14. As condições estabelecidas neste termo estão em conformidade com a legislação brasileira e,
anuindo com o mesmo, o usuário se submete ao Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS,
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
situações relacionadas à sua utilização.
15. Em caso de dúvidas sobre este termo, sobre a política de privacidade e/ou segurança do site e
aplicativo, favor contatar-nos em um dos nossos canais de atendimento.
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